
 

 

 
 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

CURSO “POLÍTICA, CORRUPÇÃO E MÁFIA: DA OPERAÇÃO MÃOS LIMPASNA ITÁLIA À 

REFLEXÃO PARA OS DIAS ATUAIS” 

 

A Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR comunica a abertura 

das inscrições para o curso online com certificação internacional “Política, Corrupção e Máfia: da 

Operação Mãos Limpas na Itália à Reflexão Para os Dias Atuais”, nas datas de 8, 9, 15 e 19 de 

outubro de 2020. 

 

I – DO CURSO 

O curso é oferecido pela Accademia Juris Roma, com 10 horas-aula. 

O curso será ministrado na língua italiana e durante as aulas haverá tradução das 

aulas para o português. 

As aulas ficarão disponíveis para o participante assistir até 10 (dez) dias após serem 

exibidas.  

O certificado será enviado para o e-mail informado na ficha de inscrição, que deverá 

ser preenchida pelo participante. 

Para mais informações, basta acessar a página oficial do curso ou entrar em contato 

pelo e-mail alana@anpr.org.br. 

 

                       Conteúdo programático: 

• Aula 1: Evolução história das organizações criminosas; 

• Aula 2: A resposta do sistema político aos grandes processos de corrupção; 



 

 

• Aula 3: Delação “pentit”e colaborações de justiça; 

• Aula 4: O papel das mulheres nas organizações criminosas 

 

II – DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas, até 20 de setembro de 2020 por meio do link 

https://www.anpr.org.br/eventos . 

Ao realizar a inscrição, automaticamente, o participante concorda com todas as 

informações do presente regulamento. 

  

II – DAS VAGAS e VALORES 

A ANPR oferecerá 25 (vinte cinco) bolsas para os membros associados. 

 O sorteio será realizado de forma eletrônica, em 21 de setembro de 2020. O 

resultado será divulgado no site da ANPR e os ganhadores serão comunicados via e-mail.  

Para os inscritos que não foram contemplados com a bolsa, o valor do curso é de 

R$ 480,00. Este valor poderá ser dividido em até quatro vezes. 

O valor pago será convertido em desconto para curso presencial a ser oferecido em 

2021, caso tenham interesse. O desconto vale tanto para os ganhadores das bolsas quanto para os 

demais inscritos. 

O valor será descontado em folha. O desconto ocorrerá em outubro, novembro, 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 

 

 

 

 



 

 

IV – FORMA DE PAGAMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

Somente serão consideradas as inscrições feitas por meio do link 

https://www.anpr.org.br/eventos . 

O pagamento pode ser realizado em até 04 (quatro) parcelas, sendo que os descontos 

ocorrerão em outubro, novembro e dezembro de 2020, e em janeiro de 2021. 

O valor do curso, R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), será revertido em desconto do 

mesmo valor em qualquer curso presencial oferecido pela Accademia Juris Roma. O voucher será 

enviado ao participante logo após o término do curso. 

A forma de pagamento deve ser indicada no ato da inscrição. Os valores serão 

descontados em folha em valores iguais. 

O valor será repassado à Accademia Juris Roma pela ANPR nos meses anteriores aos 

descontos em folha.  

 

V – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO / REEMBOLSO 

 

O cancelamento terá seu valor reembolsado em 100%, se realizado até 6 de outubro de 2020. 

Após esta data, a multa será de 100%. 

 Caso haja substituição de participantes, não haverá penalidades. 

 
 
VI – DECLARAÇÃO  

Ao realizar a inscrição, o candidato declara que concorda com as seguintes cláusulas: 



 

 

1. As aulas do curso serão ministradas em italiano, com tradução para o português. Estudante 
deverá ter plena ciência de que não será possível o reembolso do valor pago por falta de 
compreensão do conteúdo do curso. 

2. As aulas ficarão disponíveis por 10 horas após a finalização da aula. Após este período, o 
participante deverá ter ciência de que não terá mais acesso a ela.  

3. Exige-se a frequência de 100% para certificação. 

4. Eu, como participante, concordo em receber, antes, durante e após o curso, as informações relacionadas à 
atividade acadêmica no exterior. 

6. Eu, como participante, autorizo a Accademia Juris Roma a utilizar as fotos e vídeos realizados durante o 
curso, nos meios de comunicação utilizados, somente por um objetivo de divulgação do curso. 
 


